Informatie m.b.t. het lidmaatschap van de korfbalvereniging Koog-Zaandijk.
1. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei van elk jaar. De vereniging is
opgericht in 1910.
2. Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn leidend. Een kopie hiervan
is op te vragen bij de secretaris.
3. Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt in principe berekend
vanaf de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld.
4. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 31 mei. Opzeggingen moeten vóór 31 mei
schriftelijk worden doorgegeven aan de secretaris. Bij een opzegging gedurende het
verenigingsjaar lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het einde van het lopende
verenigingsjaar, inclusief contributiebetalingen.

5. Wijziging lidmaatschap
Wijzigingen van spelend lid naar niet spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van
een verenigingsjaar plaatsvinden. Voor spelende leden die door omstandigheden een beperkt
aantal wedstrijden hebben kunnen spelen bestaat een terugbetalingsregeling. De regeling
wordt aan het einde van het verenigingsjaar via de website bekend gemaakt.
Wijziging van niet-spelend lid naar spelend lid of recreant kan gedurende het verenigingsjaar
plaatsvinden. De contributie wordt herrekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de
wijziging heeft plaatsgevonden.
Adreswijzingen of andere wijzigingen moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de
ledenadministrateur.

6. Kleding, contributie en opslag Kledingfonds
a. Kleding – Wedstrijden worden gespeeld in het clubtenue. De aanschaf van het korfbaltenue
is voor eigen rekening tenzij de kleding via sponsoring ter beschikking wordt gesteld. Voor de
jeugd heeft KZ een kledingfonds voor het wedstrijdshirt en trainingspak. Ook is er met ingang
van 2015/2016 een nieuw wedstrijdshirt voor alle leden. De zwarte broek of zwarte rok moet
altijd door het lid zelf worden aangeschaft, ook als het team gesponsord wordt.
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b. Contributie en opslag kledingfonds
Contributies en opslag voor het kledingfonds (jeugdleden) worden in vier kwartalen
geïncasseerd. Automatische incasso vindt plaats in de laatste week van de maanden augustus,
oktober, december en februari. Contributies voor recreanten en niet-spelende leden en
donaties worden in één keer geïncasseerd in de laatste week van augustus.
De contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2018/2019 zijn:
Kangoeroes (alleen trainingen)

€ 25,50 per kwartaal

E/F – jeugd (training + wedstrijden) € 42,25 per kwartaal (contributie € 36,25 en € 6,00
kledingfonds)
B / C / D - jeugd
kledingfonds)

€ 49,50 per kwartaal (contributie € 43,50 en € 6,00

A - jeugd
kledingfonds)

€ 56,00 per kwartaal (contributie € 50,00 en € 6,00

senior

€ 61,50 per kwartaal

recreant/Kombifit 1 + 2

€ 97,00 per jaar

niet-spelend lid

€ 53,50 per jaar

niet-spelend lid 65+

€ 44,00 per jaar

donateur

€ 41,50 per jaar

sympathisanten

€ 12,50 per jaar

Wanneer leden door tekorten of overschotten van jongens of meisjes in een kwartaal geen
wedstrijden kunnen spelen, kan aan het eind van het verenigingsjaar 25% van het
contributiebedrag van het betreffende kwartaal teruggevraagd worden.

7. Boetes
Boetes, die als gevolg van het niet-nakomen van regels door het KNKV (Koninklijk
Nederlands Korfbal Verbond) worden opgelegd aan de vereniging, worden doorbelast aan het
betreffende lid die de overtreding heeft begaan.
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8.Verplichtingen
-

Spelende A-junioren en senioren zijn verplicht minimaal 3 tot 4 keer per
verenigingsjaar een taak (bestuursdienst, kantinedienst, andere dienst) uit te voeren.
Het bestuur ziet zich genoodzaakt bij nalatigheid een boete van € 25 op te leggen bij
A-junioren en senioren.

-

De ouders van de jeugdleden van een team zijn gezamenlijk verplicht zorg te dragen
voor de zaaldienst en het vervoer bij de wedstrijden van de jeugdteams. Daarnaast
worden ouders van jeugdleden in de leeftijd F t/m C verplicht om per kind minimaal 2
kantinediensten per verenigingsjaar te doen. Ouders van B-junioren zijn verplicht om
1 kantinedienst per verenigingsjaar te doen. Ouders die reeds meer dan 20 uur per
seizoen vrijwilligerswerk doen voor de vereniging worden vrijgesteld van deze
verplichting. Bij niet-opkomen bij een aangewezen dienst kan een boete van € 25,worden opgelegd en er zal een nieuwe dienst worden aangewezen; men mag onderling
ruilen van kantinedienst, maar de oorspronkelijk aangewezen ouder blijft
verantwoordelijk voor de opkomst.

-

Bij jeugdleden in de B-leeftijd geldt dat zij minimaal 2 maal per verenigingsjaar
kantinedienst doen; zij doen dit op tijden dat er geen alcohol geschonken wordt; niet
opkomen wordt gesanctioneerd met een boete van € 10,-. Zij kunnen door het volgen
van een spelregel-opleiding (via www.korfbalmasterz.nl ) en - indien zij dat
willen/kunnen – fluiten van wedstrijden van de E- en F-jeugd vrijstelling verwerven.

9. Vrijwilligerswerk
Buiten de verplichte diensten kan ook op andere momenten worden verzocht tot een bijdrage
aan de vereniging. Uiteraard kunnen leden of ouders / voogden van leden ook zelf aangeven
op welke gebieden zij graag de vereniging zouden willen ondersteunen. Dit kan op het
inschrijvingsformulier worden aangegeven, maar het is natuurlijk ook mogelijk hier later
contact over op te nemen met de vrijwilligerscommissie.

Het bestuur wenst u veel korfbalplezier!
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